
 

 

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120.120.2015 

z dnia 8 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie: zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego nr AO.120.38.2012 z dnia  

28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  

w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z pózn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. W „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym  

w Krapkowicach” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty Krapkowickiego  

nr AO.120.38.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) 

rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w załączniku nr 1 „Wykaz osób upoważnionych i odpowiedzialnych do stwierdzania na 

dokumentach księgowych sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych oraz kontroli 

dowodów księgowych pod względem merytorycznym” dopisuje się pozycje: 

a) nr 49 –  „Romana Sniegon” - Upoważnienie obowiązuje w czasie jednoczesnej 

nieobecności osób wymienionych w poz. 9 i 21, 

b) nr 50 – „Ewa Zdzuj”; 

2) w załączniku nr 2 „Wykaz osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych pod 

względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych” dopisuje się pozycję nr 5  – 

„Adam Stolarski” – Upoważnienie obowiązuje w czasie jednoczesnej nieobecności osób 

wymienionych w poz. 1 i 2; 

3) w załączniku nr 3 „Wykaz osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych  

pod względem formalno – rachunkowym”, dopisuje się pozycję nr 12 – „Joanna Sitnik”; 

4) w załączniku nr 6 „Wykaz osób upoważnionych do odbioru rachunków i faktur VAT”, 

dopisuje się pozycje: 

a) nr 57 – „Joanna Sitnik”, 

b) nr 58 – „Ewa Zdzuj”. 

2. Wzory podpisów osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4 zawiera załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu Krapkowickiego. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta Krapkowicki 

/-/Maciej Sonik 


